
	  

	  

Plan de activitati pt saptamana 
“SA	  STII	  MAI	  MULTE	  	  SA	  FII	  MAI	  BUN”	  

LUNI	  7	  	  aprilie	  2014)	  
	  
	  
Nr. 
crt. 
 
 

Domeniul/ 
Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

Planificarea 
activitatii pe 
ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabili Parteneri Data 
sustinerii 
activitatii 

Locul 
sustine
rii 
activita
tii 
 
 
 
 

Impactul 
educativ al 
activitatii 
derulate/ 
 Rezultatele 
educationale 
ale activitatii 

 Vizită la 
Aeroportu
l 
internațio
nal Avram 
Iancu 
Cluj-
Napoca 

Observarea și 
descoperirea 
de noi 
informații 
legate de 
meseria de 
aviator, pilot 
Respectarea 
normelor de 
conduită într-
o vizită 
Observarea și 
desoperirea 

8.00-9.00 
Realizarea de 
felicitări 
pentru 
angajații 
aeroportului 
9.00-11.00 
Vizita 
propriu-zisă 
11.00-12.00 
Discuții legate 
de vizita 
făcută, 

Clasa 
pregătitoa-
re A 
 
28 elevi 

Panțel 
Corina 

Aeroportu
l 
internațion
al Cluj 

Luni 7.04 Aerop
ortul 
interna
țional 
Avram 
Iancu 
Cluj-
Napoc
a 

Acumularea 
de noi 
cunostinte 
legate de 
meseria de 
pilot 
Formarea de 
priceperi si 
deprinderi 
comportame
ntale 
Dezvoltarea 
sentimentel



unor noi 
mijloace de 
transport 
(mijloacele 
aeriene, 
microbus) 

concluzii or de 
respect, 
considerație, 
admirație 
 

 Talent show 
 
 
 
 
 
Concurs : 
,,Sport şi 
sănătate” 

 
 
 
 
 
Concursuri 
sportive şi 
jocuri 
sportive 

-sa manifeste 
interes pentru 
realizarea 
unor acte 
artistice 

-sa-si 
dezvolte 
capacitatea 
de exprimare 

-dezvoltarea 
armonioasa a 
copilului 

-respectarea 
regulilor 
jocurilor 
propuse; 

-manifestarea 
comportamen
tului 

8-9 spectacol 
cu elevii din 
ciclul primar 
 
 
 
9-10 activitate 
sportiva de 
incalzire a 
organismului 
combinata cu 
elemente de 
gimnastica 
 
9-11 intreceri 
sportive , 
fotbal, 
baschet, 
dansuri 
 

PR B-27  
elevi 
 
I A- 23 
elevi 
I B-13 
elevi 
I C- 22 
elevi 
 

Prof-Flavia 
Gazdac 
Prof. 
Educatie 
fizica Cotop 
Florin  
Prof. Maris 
Loredana 
Prof.Ferencz 
Gabor 
Prof. 
Ciorogar 
Monica 
 

 Luni- 7.04  Sala 
festiva 
a scolii 
 
 
 
Activit
atile se 
vor 
desfasu
ra in 
sala de 
sport a 
scolii si 
pe 
terenul 
de 
fotbal 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
capacitatii de 
exprimare 
artística; 
 
Formarea 
unor 
deprinderi de 
iteractionare 
cu ceilalti; 
 
Manifestarea 
unui 
comportment 
civilizat 



competitiv, 
dar şi a 
spiritului de 
echipă; 

 Sa 
cunoastem  
orasul-vizita 
la 
televiziunea 
locala 
LOOK TV. 

Dezv.interesul
ui elevilor 
pentru diverse  
meserii din 
Mass-media 

8-9:30-concurs 
,,Fii inteligenT 
la mate 
9:30-12:00 
In vizita la 
televiziu-nea 
LOOK TV.  

Clasele a 
II-a 
A,B,C 
67 
ELEVI 

Livia 
Sarmasan 
Diana Pojar 
Nicoleta Ianc 

Facultatea 
de 
agronomie 

Luni -07.04 
2014 

In 
oras,la 
obiecti
vele 
vizate 

Descoperirea 
muncii din 
spatele 
micului ecran 

 Cum mă 
apăr de 
pericole? 

*să cunoască 
pericolele la 
care pot fi 
expuşi zilnic 
precum şi 
modul în care 
pot preveni şi 
combate 
aceste pericole 
*să valorifice 
cunoştinţele 
dobândite prin 
realizarea unor 
obiecte şi 
materiale 
publicitare 
(pliante,afişe, 
prezentări 
PPT) 
 

8-10 
Concurs,,Fii 
inteligent la 
matematică” -
proba de 
evaluare 
naţională 
10-13 
Vizită la 
Compartimentu
l de analiză și 
prevenire a 
criminalității 
din cadrul IPJ 
Cluj întâlnire 
cu 
 Agent șef de 
poliție Morar 
Traian, 
Inspector 

clasele 
aIII-a 
A,B,C 
 
65elevi 

înv. Rus 
Liana,  
prof.Gabriela 
Bot, 
înv. 
Târnovean 
Ana 
prof. 
Sânzâiana 
Şover 

Compartim
entul de 
analiză și 
prevenire a 
criminalităț
ii din 
cadrul IPJ 
Cluj 

07.04.2014 sălile 
de 
clasă 
 
 
 
 
 
Compa
rtiment
ul de 
analiză 
și 
preveni
re a 
crimina
lității 
din 
cadrul 
IPJ 

Realizarea 
unor pliante, 
afişe, 
prezentări 
PPT,CD-uri 
cu poze 



principal de 
poliție Neag 
Angelica 
proiecţie de 
filme şi 
PPT,realizare 
de pliante şi 
afişe 

Cluj 

 Micii 
meşteşugari 

*sa cunoasca 
traditii si 
obiceiuri laice 
si religioase 
din Romania 
*sa valorifice 
cunostintele 
dobandite prin 
realizarea unor 
obiecte 
decorative 

8-9 proiectie de 
filme si PPT cu 
traditii si 
obiceiuri 
romanesti 
9-10 -realizare 
de obiecte 
decorative –
papuşi pe 
linguri de lemn 
10-11concurs 
“Fii inteligent 
la matematica!” 
11-12 
Spectacol 
folcloric  

Clasa  IV 
A, IV B 
 

inv. 
Moldovan 
Savina  
Oana; 
Cristina 
Nechifor 

 07.04.2014 sala 
festiva  
 
 
 
salile 
de 
clasa 
 
 
 
 
 
sala 
festiva 
 

Realizarea 
unor culegeri 
de folclor  
CD-uri cu 
poze  
Spectacol 
folcloric 
 

 Talent 
Show – 
activitate 
culturala, 
competitie 

- Educarea 
sentimentelor 
de prietenie 
- Formarea 
deprinderilor  
de colaborare  
între clase 
-
Familiarizarea 
elevilor cu 

8-10 VA/25 
elevi 
V B 
VI A 
VI B 

Molnar I 
Barta M 
Muresan R 
Cioban L 
Sturz C 

*activitate 
desfasurata 
in cadrul 
parteneriat
ului 
Comenius 
ESRA 

Luni- 7.04 Sala 
festivă 

- Elevii 
colaborează, se 
familiarizează 
unii cu ceilalți 
- Elevii se 
împrietenesc, 
dincolo de 
concurența 
dintre clase 
-Elevii se 
adaptează 



mediul de 
concurs 
-Demonstrarea 
abilităților 
elevilor 
-incurajarea 
elevilor 
talentati 
-cresterea 
motivatiei 
pentru invatare 

mediului de 
concurs, 
conștientizând 
importanța 
participării lor 
la un astfel de 
concurs. 
 

 Vizionare 
film 
educativ – 
activitate 
culturala, 
educativa 
 

-oferirea unor 
alternative de 
petrecere a 
timpului liber 
-atragerea 
atentiei asupra 
problemelor 
dezbatatute in 
film 

10-12 VA Molnar 
Ildiko 

 Luni- 7.04 Sala de 
lectura 

-elevii 
realizeaza ca 
si ei au un rol 
important in 
rezolvarea 
unor 
probleme ale 
societatii 
-elevii devin 
mai 
responsabili 

 Vizită la 
Radio Cluj  
 
 

1. să se 
familiarizeze cu 
atmosfera unui 
studio radio în 
vederea unei 
viitoare 
colaborări 
pentru 
înregistrări 
2. să valorifice 
materialul 
informațional în 
vederea 

10-13 V.B./ 18 Barta 
Melinda 

Radio Cluj Luni- 7.04 Radio 
Cluj 

-Elevii se 
obișnuiesc cu 
dotările 
specifice unui 
studio 
-Elevii își 
însușesc 
anumiți 
termeni 
specifici 
-Elevii își 
satisfac nevoia 
de a cunoaște 



aprofundării 
cunoștințelor 
3. să 
conștientizeze 
importanța 
mass-media 

unele aspecte 
legate de 
radiodifuziune 

 Acordarea 
de prim 
ajutor 

familiarizarea	  
și	  însușirea	  
metodelor	  și	  
tehnicilor	  de	  
acordare	  a	  
primului	  
ajutor	  în	  
situații	  dificile	  
(răniri,fracturi,	  
etc.)	  
 

10-13 VI A Ilea M  Luni-7.04 Sala 28 Elevii	   vor	  
înțelege	  
importanța	  
cunoașterii	  
metodelor	  de	  
acordare	   a	  
primului	  
ajutor,	   un	  
lucru	   care	   le	  
va	   folosi	  
întreaga	  
viață 

 Bibia 
secreta-
Templieri 

-largirea 
orizontului de 
cunoastere 
pornind de la 
cunoastintele 
de istorie-Evul 
Mediu 
-dezvoltarea 
spiritului de 
cercetare, 
curiozitate 

10-13 VI B Simon 
Horatiu 

 Luni-7.04 Sala 6 -cunoasterea 
istoriei altfel 
(legende, 
mistere) 



 CULTURA - 8-10-Premiul 
          Nobel 
10-12 
TALENT 
            SHOW 
 
 

7A = 22  
 
7A = 22 

Olariu M. 
 
 

 
 
Olariu M. 

Luni- 7.04 Sala 26 
 
Sala 
Festiva 

 

 Domeniul	  
Cultural-‐
artistic	  
	  
Ziua	  culturii	  
-‐	  vizionare	  
documentar
e,	  filme	  
despre	  
locuri	  
misterioa-‐	  
se:	  Pădurea	  
Baciu	  și	  
fenomenele	  
paranormal
e	  
	  
-‐	  Talent	  
Show	  

	  
	  
	  
	  
	  cunoașterea	  
istoricului	  
fenomenelor	  
paranormale	  
din	  Pădurea	  
Baciu;	  
	  
	  
identificarea	  
potențialeleor	  
talente	  ale	  
elevilor	  

	  
	  
	  
	  
8-‐10	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
10-‐12	  

	  
	  
	  
	  
Clasa	  a	  VII-‐
a	  B	  
(28	  de	  
elevi)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Clasa	  a	  VII-‐
a	  B	  

	  
	  
	  
	  
Simon	  
Horațiu	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Timoc	  
Crenguța	  
Olariu	  
Marcela	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Clasele	  a	  
VII-‐a	  A,B	  
și	  	  a	  VIII-‐a	  
A,B	  

	  
	  
	  
	  
	  
7	  aprilie	  
2014	  

	  
	  
	  
	  
Sala	  
lectura	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sala	  
festivă	  

	  
Elevii	  îsi	  vor	  
diversifica	  
orizontul	  
cunoaşterii	  și	  
se	  vor	  
familiarize	  cu	  
o	  zonă	  
controversat
ă	  și	  apropiată	  
de	  noi	  cum	  e	  
Pădurea	  
Baciu;	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Își	  vor	  pune	  
în	  valoare	  
talente	  
nedescoperit
e	  încă	  



 Ziua 
Culturii  
vizionare 
documentar
e de pe 
“Scoala 
Discovery 
“stiinte 
 

Talent show 

Recunoasterea 
fenomenelor fiz, 
bio, chimie si 
legaturile lor in 
viata de zi cu zi  
Identificarea 
potentialeleor 
talente ale 
elevilor 

8-10- vizionare 

 

 

 

 

10-14- 
participare 

a-8-a A             

23 elevi 

 

 

 

Clasele a 
VII-a A,B 
si  a VIII-a 
A,B 

Ilea Maria  

Peter M 

Dioszegi 
Erzsebet 

 

Timoc 
Crengu�a 
Olariu Marcela  

Catedra de 
stiinte 

 

 

 

Catedra de 
limba 
Romana  

Luni  07.04 . 
2014 

Cabinet
ul de 
informa
tica S21 

 

 

 

Sala  de  
sport  a  
scolii 

Dezvoltarea 
orizontului  
Realizarea 
unei priviri pe 
ansamblu a 
fenomenelor 
fizice 

Î�i vor pune 
în valoare 
talente 
nedescoperite 
încă 

 Talent	  show	   Punerea	  	  in	  	  
valoare	  	  a	  
diferitelor	  
abilitati	  	  ale	  	  
elevilor	  

8-‐10-‐	  vizionare	  
10-‐14-‐	  
participare	  

a-‐8-‐a	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
22	  elevi	  

Molnar	  	  
Ildiko	  
Barta	  	  
Melinda	  	  
Burcus	  Aneta	  

	   7.04.2014	   	  
Sala	  
festivă	  

Descoperirea	  	  
diferitelor	  
aptitudini	  	  
ale	  	  
elevilor.dezv
oltarea	  	  
increderiii	  	  	  

	  

	  

Plan de activitati pt saptamana 
“SA	  STII	  MAI	  MULTE	  	  SA	  FII	  MAI	  BUN”	  

MARTI-‐8.04.2014	  
	  
	  



Nr. 
crt. 
 
 

Domeniul/ 
Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

Planificarea 
activitatii pe 
ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabili Parteneri Data 
sustinerii 
activitatii 

Locul sustinerii 
activitatii 
 
 
 
 

Impactul educativ al 
activitatii derulate/ 
 Rezultatele 
educationale ale 
activitatii 

 Ziua 
sportului 
 

-exerciţii 
fizice de 
înviorare  - 
jocuri de 
mişcare, 
-dezvoltarea 
armonioasă a 
copilului prin 
activități 
sportive; 
- să manifeste 
spiritul de 
echipă și de 
întrecere în 
funcţie de un 
sistem de 
reguli 
-dezbatere pe 
tema     
”Sportul meu 
preferat” 

1h 
8-9 

Exerciții de 
înviorare 

3h 
9-12 

Jocuri în aer 
liber: Rațele și 

vânătorii, 
Țară, țară 

vrem ostași ; 
elastic, 

Războiul 
țărilor 

șotron, baba-
oarba 

Clasa 
pregătitoa-
re A 
28 elevi 

Panțel 
Corina 

Prof. Ed. 
fizică 

Marți 8.04 Curtea școlii 
 
 
 
 
 
Sala 8 

Spirit de 
competiție 
-bună dispoziție 



 Instructaj -
dresarea 
cainilor de 
politie 

-cultivarea 
unor 
sentimente de 
admiratie si 
respect fata de 
meseria de 
politist si 
activitatea 
acestuia prin : 
observarea 
echipamentulu
i si a armelor 
din dotare ; 
-participarea la 
o demonstratie 
cu cainele 
dresat 

8-9 deplasarea 
elevilor la 
scoala de 
agenti de 
politie 
 
9-11 
realizarea 
acivitatii de 
dresaj 
 
11-12- 
intoarcerea 
elevilor la 
scoala 

PR B-27 
elevi 
 
I A- 23 
elevi 
I B-13 
elevi 
 
I C- 22 
elevi 

Prof. Flavia 
Gazdac 
Prof. Maris 
Loredana 
Prof.Ferencz 
Gabor 
 
Prof. 
Ciorogar 
Monica 
 

Parintii 
clasei I A 

Marti-8.04 Scoala de agenti 
de politie ,, 
Septimiu 
Muresan,, 

-sa indrageasca 
meseria de politist, 
sa vada in organul 
de politie un prieten 
 
-sa inteleaga 
importante meseriei 
de politist si de 
asemenea sa 
cunoasca 
importante 
protejarii animalelor 

 Stiu sa ma 
port civilizat 

Sa identifice 
comportament
e sanatoase si 
comportament
e de risc 
Sa 
constientizeze 
urmarile grave 
pe care le pot 
avea actele de 
violenta 
Sa cunoasca 
unele aspecte 
din viata de 
Politist 

8-9-Vizionarea 
unui material 
PPT-violenta 
fizica si verbala 
si urmarile ei 
9-12-Intalnirea 
cu Politia de la 
Centrul de 
prevenire si 
combatere a 
criminalitatii 

Clasele a 
II-a 
A,B,C 
67 
ELEVI 

Livia 
Sarmasan 
Diana Pojar 
Nicoleta Ianc 

Politia de 
la Centrul 
de 
prevenire si 
combatere 
a 
criminalitat
ii 

08.04.2014 Scoala-sala de 
clasa 
 
Centrul de 
prevenire si 
combatere a 
criminalitatii 
 
Piata Unirii-
Cluj-Napoca 

Modelarea caracte 
rului la micii scolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Reporter în 
oraşul meu 

*să cunoască 
reguli de 
comportament  
specifice 
obiectivelor 
vizitate 
*să exprime 
prin creaţii 
literare și 
plastice  
sentimentele 
de respect şi 
admiraţie faţă 
de locul lor 
natal 

8-11 vizită la 
Radio 
Renaşterea, 
Întâlnire cu PS 
Vasile 
Someşanul, 
episcop vicar al 
Arhiepiscopiei 
Vadului,Felea-
cului şi 
Clujului, vizită 
la Muzeul 
Mitropoliei 
Clujului 
11-12 Clujul de 
ieri-vizitarea 
Turnului 
Croitorilor şi a 
vestigiilor din 
epoca 
medievală 

clasele 
aIII-a 
A,B,C 
65 elevi 

înv. Rus 
Liana,  
prof.Gabriela 
Bot, 
înv. 
Târnovean 
Ana 
prof. 
Sânzâiana 
Şover 

Radio 
Renaşterea, 
Arhiepisco
pia 
Vadului, 
Feleacului 
şi Clujului, 
Muzeul 
Mitropoliei 
Clujului 
 

8.04.2014 Sediul 
Radio 
Renaşterea, 
sediul 
Arhiepiscopiei 
Vadului, 
Feleacului şi 
Clujului, Muzeul 
Mitropoliei 
Clujului 
 
Obiectivele 
turistice din 
centrul 
municipiului 
Cluj-Napoca 

CD-uri cu poze 
 
 
 
Expoziţie cu desene 
și creaţii literare 

 Vizita la 
Aeroport 

*sa formăm o 
atitudine 
responsabila 
prin exersarea 
unor 
deprinderi de 
comportament 
specific ȋn 
situaţii deferite 
*să formăm 
deprinderi de 
munca ȋn 
echipa 

9-11 – vizita la 
Aeroportul 
Cluj-Napoca 
11-13- Vizita la 
Napocom – 
sala de tenis de 
masa 
 

Clasa IV A inv. 
Moldovan 
Savina  
Oana;  

Aeroportul 
Cluj-
Napoca 
 
 
 

08.04.2014 Aeroportul Cluj-
Napoca 
 
Napocom S.A. 

- observare 
sistematica 
- fotografii din 
timpul activităţilor 



 Vizita la 
Scoala 
pentru 
deficienti de 
auz 

*sa formăm o 
atitudine 
responsabila 
prin exersarea 
unor 
deprinderi de 
comportament 
specific ȋn 
situaţii diferite 
*să formăm 
deprinderi de 
munca ȋn 
echipa 

8-10 – 
vizionarea unui 
filmulet pentru 
copii 10-12-
jocuri 
distractive intre 
copii  
 

Clasa IV B inv. Nechifor 
Cristina 
prof. Sover 
Sanziana 

Scoala 
pentru 
deficienti 
de auz, 
Cluj-
Napoca 
 
 
 

08.04.2014 Scoala pentru 
deficienti de auz 

- observare 
sistematica 
- fotografii din 
timpul activităţilor 

 Ziua 
Sportului – 
activitate 
sportiva 

-popularizarea 
activitatilor 
sportive in 
randul elevilor 
-incurajarea 
elevilor pentru 
desfasurarea 
unor activitati 
pentru un stil 
de viata 
sanatos 
-coeziunea 
claselor de 
elevi, prin 
jocuri pe 
echipe/clase 

8-‐9-‐	  înviorare	  şi	  
alte	  jocuri	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
9-‐10	  ştafeta	  
	  
10-‐13,	  
campiona-‐	  
tul	  de	  fotbal,	  și	  
baschet  
 

VA/25 
V B 
VI A 
VI B 

Sturz Cristian 
Barta M 
Molnar I 
Muresan R 
Cioban L 
Simon H 
 
Cotop 
Florin  
 

 Marti-8.04 Curtea scolii, 
terenul de sport 

-elevii participa la 
jocuri 
sportive/competitii 
intre clase  
-elevii 
constientizeaza 
importante sportului 
in viata lor 
 



 ECOLOLGI
E 

dezvoltarea	  
deprinderilor	  
de	  petrecerea	  
timpului	  liber	  
în	  natură 

8-14 Concurs 
de ROLE 
 
         
BIODIVER 
          SITATE 

7A = 22 
 
 

Olariu M 
 
 

 
 
 
 
.. 

Marti-8.04 Parcul 
 I.L.Caragiale 
 
Parceul 
Rozelor 

	  
	  
Elevii	  îsi	  vor	  
diversifica	  orizontul	  
cunoaşterii,	  vor	  
învăța	  să	  prețuiască	  
natura	  și	  să-‐și	  
peteracă	  timpul	  în	  
aer	  liber,	  admirând	  
și	  protejând	  natura	  

 Domeniul	  
științele	  
naturii	  
	  
Ziua	  naturii	  	  
	  
-‐	  plimbare	  
cu	  rolele	  în	  
parcuri	  
	  
-‐	  plimbare	  
cu	  barca	  pe	  
Lacul	  Chios	  
	  
-‐	  să	  
cunoaștem	  
natura	  –	  
prezentarea	  
speciilor	  de	  
plante	  care	  
cresc	  in	  

	  
-‐	  	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  dezvoltarea	  
deprinderilor	  
de	  petrecerea	  
timpului	  liber	  
în	  natură	  	  
	  
	  
-‐	  cunoașterea	  
specificului	  
florei	  din	  zona	  
orașului	  Cluj	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
8-‐10	  
	  
	  
	  
	  
10-‐11	  
	  
	  
	  
	  
	  
11-‐13	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Clasa	  a	  VII-‐
a	  B	  
28	  de	  elevi	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Crenguţa	  
Timoc;	  
Ilea	  Maria	  
Stoia	  Lavinia	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
8	  aprilie	  
2014	  

	  
	  
	  
	  
	  
Parcul	  Caragiale	  
	  
	  
Parcul	  Central	  
	  
Parcul	  Rozelor	  

	  
	  
Elevii	  îsi	  vor	  
diversifica	  orizontul	  
cunoaşterii,	  vor	  
învăța	  să	  prețuiască	  
natura	  și	  să-‐și	  
peteracă	  timpul	  în	  
aer	  liber,	  admirând	  
și	  protejând	  natura	  



arealul	  Cluj	  

 Vizite	  	  la	  	  
liceele	  	  din	  	  
Cluj	  

indrumarea	  	  
elevilor	  in	  	  
vederea	  	  
alegerii	  	  
liceului	  

8-‐10	  ,	  
informarea	  
elevilor	  
10-‐13	  ,vizita	  	  la	  	  
liceul	  	  de	  	  
transporturi	  

a-‐8-‐a	  A-‐23	  
elevi	  
a	  VIII	  B	  
	  
	  
22	  elevi	  

Szekely	  	  
Stefania	  	  
Lunca	  Dorina	  	  	  
Burcus	  Aneta	  
Peter	  M	  
Dioszegi	  E	  
	  

Conducere
a	  	  liceului	  	  
de	  	  
transportur
i	  

8	  aprilie	  
2014	  

Conducerea	  	  
liceului	  	  de	  	  
transporturi	  

Clarificarea	  	  
optiunilor	  	  in	  	  
vederea	  alegerii	  	  
liceului	  	  potrivit	  

	  

	  

Plan de activitati pt saptamana 
“SA	  STII	  MAI	  MULTE	  	  SA	  FII	  MAI	  BUN”	  

MIERCURI	  9	  	  aprilie	  2014	  
	  
Nr. 
crt. 
 
 

Domeniul/ 
Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

Planificarea 
activitatii pe 
ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabili Parteneri Data 
sustinerii 
activitatii 

Locul sustinerii 
activitatii 
 
 
 
 

Impactul educativ al 
activitatii derulate/ 
 Rezultatele 
educationale ale 
activitatii 



 Vizionare
a unui 
spectacol 
de teatru 
(operetă) 
la Teatrul 
Național 
Cluj-
Napoca 

Recunoaștere
a și altor 
mijloace de 
comunicare 
față de cele 
obișnuite 
 
Respectarea 
normelor de 
conduită într-
o sală de 
spectacole 

8.00-9.00 
Discuții 
privind 
normele de 
comportare 
civilizată într-
o sală de 
spectacole 
9.00 -12.00 
Vizionarea 
spectacolu-lui 
Vizitarea 
Teatrului 
Național (în 
spatele scenei) 

Clasa 
pregatitoa-
re A 
 
28 elevi 

Panțel 
Corina 

- Miercuri 
9.04 

Teatrul 
Național Cluj-
Napoca 

Cunoașterea unei 
alte surse de 
comunicare 
tehnologică 
Impactul educativ 
al spectacolului 
vizionat 
 

 Adventure 
camp 

-sa lucreze in 
echipa 

-sa-si dezvolte 
abilitati 
motrice 

-sa manifeste 
dragoste pentru 
animale 

-sa manifeste 
un 
comportament 
competitiv  
pentru 

9-10 
transportul 
elevilor la 
Hipermarket-ul 
Cora 

10-13 
desfasurarea 
activitatilor pe 
grupe de elevi 

13-14 
intoarcerea 
elevilor la 
scoala 

PR B-27 
elevi 
 
I A- 23 
elevi 
I B- 13 
elevi 
I C- 22 
elevi 

Prof. Flavia 
Gazdac 
 
Prof. Maris 
Loredana 
Prof.Ferencz 
Gabor 
Prof. 
Ciorogar 
Monica 
 

Hipermark
et-ul Cora 

Miercuri-
9.04 

Activitatile vor fi 
realizate in 
parcarea  
magazinului 

-munca in echipa 
-dezvoltarea 
abilitatilor motrice 
-cresterea stimei de 
sine 



activitatile 
propuse de 
organizatori 

 Micii 
ecologisti 

-să identifice 
materiale 
reciclabi 
le 
-să găsească 
soluţii pentru  
reciclarea unor 
materiale şi 
reducerea 
poluării; 
-să realizeze 
obiecte utile 
din mat.reci 
clabile. 

8-10 
Ecologizarea 
zonei scolii 
noastre 
10-11 
Colectarea 
deseurilor  
refolosibile 
11-12 
Jucarii din 
materiale 
refolosibile 
10-11-Concurs 
Comunica-re si 
ortografie in 
limba romana 
 

Clasele a 
II-a 
A,B,C 
67 
ELEVI 

Livia 
Sarmasan 
Diana Pojar 
Nicoleta Ianc 
 

Curtea 
scolii,impr
ejurimi,sala 
de clasa . 

09.04 
2014 

Zona  
Scolii 
 
Sala de clasa 

Constientizarea 
importantei 
mediului curat 
pentru sanata 
tea noastra 
 
Colectarea selectiva 
a deseuri 
lor 
 
 
 
 
 
 

 Sport şi 
sănătate 

să cunoască 
reguli de 
comportament 
într-o activitate 
sportivă(hipism
, tir cu arcul)  
*să participe la 
jocurile şi 
concursurile 
sportive 

-10 
Concurs,,Comu
ni-
care,ortografie” 
10-13 Vizită la 
Asociaţia 
Sportivă Turul 
IJASZ 
Klub,Cluj-
Napoca 

clasele 
aIII-a 
A,B,C 
65 elevi 

înv. Rus 
Liana,  
prof.Gabriela 
Bot, 
înv. 
Târnovean 
Ana 
 

Asociaţia 
Sportivă 
Turul 
IJASZ 
Klub,Cluj-
Napoca 

 Sala de clasă 
 
 
Asociaţia 
Sportivă Turul 
IJASZ 
Klub,Cluj-
Napoca 

CD-uri cu poze 



organizate 
*să înveţe cum 
trebuie să 
îngrijească un 
animal 
participant la 
competiţii 
sportive 

(d-l.Tunyogi 
Bela) 

 Micul 
Bibliotecar  

*sa 
constientizeze 
rolul cărţilor ȋn 
viaţa oamenilor 
Să ȋnveţe 
proverbe şi 
zicători despre 
carte; 
-să-l identifice 
pe eroul 
păcălelilor - 
Păcală 

8-9- Concurs 
Nomina – 
ortografie 
09-11 vizita la 
biblioteca şcolii 
11-13- 
vizionarea 
filmului 
“Păcală ȋn satul 
lui” 

Clasa IVA inv. 
Moldovan 
Savina  
Oana 

Biblioteca 
şcolii 
 

09.04.2014 Sala de clasa 
 
Sala festiva 
 
Biblioteca 

CD-uri cu poze 

 Micul poet  *sa compuna  
poezii, sa 
foloseasca 
experienta 
acumulata de la 
orele de lectura 

8-9- Concurs 
Nomina – 
ortografie 
9-10 –concurs 
de poezii 
10-11- recitarea 
poeziilor 
compuse, din 
scaunul 
autorului  
11-12- 
acordarea 

Clasa IV B  inv. Nechifor 
Cristina 

 
 

09.04.2014 Sala de clasa 
 
 
 

Diplome acordate 
pentru primele trei 
locuri 
Fotografii 



diplomelor 

 Vizită- 
Gradina 
Botanică 
Parcul 
Central – 
vizita de 
studiu 

-identificarea și 
numirea 
diferitelor 
tipuri de plante 
în limba 
română și în 
limba engleză;  
-recunoasterea 
diferitelor 
tipuri de plante 
din diferite 
regiuni ale 
lumii prezente 
aici 
-satisfacerea 
nevoii de joacă 
într-un cadru 
organizat 

9-13 V.A./ 25 
V.B./ 18 

Barta 
Melinda 
Molnar 
Ildiko 
Răzor 
Roxana 

 Miercuri-
9.04 

Gradina 
Botanică 
Parcul Central 

- elevii identifica si 
numesc în grupuri 
organizate diverse 
plante,  
- elevii identifică 
regiunea geografică 
în care se regăsește 
planta respectivă 
-elevii își exersează 
cunoștințele de 
limba engleză 
pentru identificarea 
unor plante 
-elevii se 
deconectează 
jucându-se în parc 

 Excursie 
Cluj-Jibou 

exersarea 
deprinderilor 
elementare de 
comportament 
social 
-promovarea 
dialogului 
eficient între 
elevi și cadrele 

8-17 VI A 
VI B 

Muresan R 
Cioban L 

Gradina 
Botanica 
Jibou 

9.04.2014 Gradina 
Botanica Jibou 

Elevii se 
familiarizează cu 
diferite obiective 
turistice 
Cd cu poze 



didactice să se 
familiarizeze 
cu obiectivele 
turistice din 
județul Salaj 

 Domeniul	  
Sportiv	  
ZIUA	  
SPORTU-‐	  
LUI:	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  
	  
	  
	  
-‐	  	  

	  
-‐	  atragerea	  
elevilor	  spre	  
exerciţiul	  fizic;	  
-‐	  corecta-‐	  
rea	  poziţei	  
deficita-‐re	  pe	  
care	  o	  are	  în	  
bancă	  elevul	  
prin	  exerciţiul	  
fizic;	  
-‐	  dezvota-‐	  
rea	  
spiritului	  
competi-‐	  
tiv	  şi	  de	  echipă	  	  

	  
	  
8-‐9-‐	  înviorare	  şi	  
alte	  jocuri	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
9-‐10	  ştafeta	  
	  
10-‐13,	  
campiona-‐	  
tul	  de	  fotbal,	  și	  
baschet	  

	  
	  
Clasa	  a	  	  
VII	  A	  
VII-‐a	  B	  
26	  de	  elevi	  
VIII	  A	  
VIII	  B	  

	  
	  
	  	  
Timoc	  
Crenguța	  
Sturz	  Cristian	  
Olariu	  M	  
Dioszeghi	  E	  
Burcus	  A	  
Cotop 
Florin  
	  
	  

	  
Elevii	  din	  
clasele	  a	  
VIII-‐a	  A	  şi	  B	  
şi	  cei	  din	  a	  
VII-‐a	  A	  

	  
	  
9	  aprilie	  
2014	  

	  
	  
terenuri-‐le	  de	  
sport	  de	  la	  
şcoală	  

	  
	  
	  
Elevii	  vor	  fi	  recom-‐	  
Pensati	  pentru	  
perfor-‐	  
manţele	  lor	  cu	  
diplome	  şi	  premii	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Plan de activitati pt saptamana 
“SA	  STII	  MAI	  MULTE	  	  SA	  FII	  MAI	  BUN”	  

JOI	  10	  	  aprilie	  2014	  
	  
Nr. 
crt. 
 
 

Domeniul/ 
Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

Planificarea 
activitatii pe 
ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabili Parteneri Data 
sustinerii 
activitatii 

Locul sustinerii 
activitatii 
 
 
 
 

Impactul educativ al 
activitatii derulate/ 
 Rezultatele 
educationale ale 
activitatii 



 Prietenii 
mei, 

pompierii
! 

Vizită la 
ISU Cluj 

 
 

-să observe 
caracteristicil
e generale ale 
focului. 
-să manifeste 
interes şi 
dorinţă de a 
participa la 
acţiuni de 
protecţie 
împotriva 
incendiilor; 
-să aprecieze 
oamenii care 
au preocupări 
deosebite 
privind 
protecţia 
împotriva 
incendiilor; 
-să-şi exprime 
impresiile şi 
trăirile proprii 
în contextul 
participării la 
proiect; 
- copiii 
trebuie să 
cunoască 
pericolele 
care îi 

8-12 
 Vizită la 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
Avram Iancu 
al judeţului 

Cluj 
 

Clasa 
pregatitoa-
re A 
 

28 elevi 

Panțel 
Corina 

Inspecto-
ratul 

pentru 
Situaţii de 
Urgenţă 
Avram 
Iancu al 
judeţului 

Cluj 

Joi 10.04 Vizită la  
Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
Avram Iancu al 
judeţului Cluj 

 
Sala de clasă 

-se vor purta 
discuţii cu  
şcolarii  în ceea ce 
priveşte 
prevenirea şi 
stingerea 
incendiilor dar şi 
ce trebuie să facă 
în caz de 
cutremur;  planul 
de evacuare, 
-explicarea 
modului de 
evacuare, 
-elevii vor lua 
cunoştinţă de 
aparatura şi 
materialele 
folosite la 
stingerea 
incendiilor, 
-vor participa la o 
activitate 
demonstrativă. 
 
 



pândesc în 
ceea ce 
priveşte focul; 
- să ştie că nu 
trebuie să 
umble la 
instalaţiile de 
încălzire şi la 
instalaţiile 
electrice; 
- să nu umble 
la calorifere; 
- să nu intre în 
instituţie cu 
substanţe 
inflamabile, 
chibrituri, 
brichete, 
petarde, ţigări 
aprinse etc.; 

 Film desen 
animat 3D 
 
 

-sa-si dezvolte 
interesul 
pentru 
capodoperele 
cultural-
artistice 

-sa devina 
constienti de 
simtul estetic 

9-10 deplasarea 
elevilor la 
Cinema 
 
10-11 vizionare 
film 
 
11-12 
intoarecerea 
elevilor la 
scoala- 
realizarea unor 

PR B-27 
elevi 
 
I A- 23 
elevi 
 
I C- 22 
elevi 

 
Prof. Flavia 
Gazdac 
 
Prof. Maris 
Loredana 
Prof.Ciorogar 
Monica 
 

Elevii 
claselor 
gimnaziale 

Joi-10.04 Activitatea se va 
desfasura la 
Cinema 
Republica 

Cunoasterea unei 
alte surse de 
comunicare 
tehnologica 
 
 Impactul educativ 
al filmului vizionat 



si de nevoia 
de frumos a 
fiecaruia 
dintre ei -
respectarea 
normelor de 
conduita intr-
o sala de 
cinematograf 

desene cu tema 
,, Personajul 
pozitiv,, 
 

 Vizită la 
Mera 
 
 

-sa-si dezvolte 
interesul 
pentru viaţa 
de la ţară 

8- deplasarea 
elevilor la Mera 
15-intoarecerea 
elevilor la Cluj-
Napoca  
 

I B- 13 
elevi 

Prof. Ferencz 
Gabor 
 

Elevii 
clasei I din 
Mera 

Joi-10.04 Activitatea se va 
desfasura la 
Mera 

Cunoasterea unui 
alt mediu de viaţă 

 Sa 
cunoastem  
orasul-
vizitarea 
centrului 
orasului;-in 
vizita la 
Facultatea 
de 
agronomie 

Dezv.interesulu
i elevilor 
pentru diverse 
institutii si 
meserii 

8-12 
In centrul 
orasului si la 
Facultatea de 
agronomie  

Clasa a II-
a-25 elevi 

Livia 
Sarmasan 
 

Faculta-tea 
de 
agronomie 

10.04 
2014 

In oras,la 
obiectivele 
vizate 

Cunoasterea 
drumului de la 
bobul de grau,la 
painea de pe masa 
Cum ingrijim 
animale-le 



 Turist in 
orasul meu 

Dezv.interesului 
elevilor pentru 
diverse institutii 
si meserii 

8-11 
In centrul 
orasului   
11-12-activitate 
culturala-invitat 
profesor de 
teatru Boncz 
Claudiu 

Clasele  a II-
a-B.C. 
41elevi 

Pojar Diana  
Ianc Nicoleta 
 

Cele mai 
importante 
obiective 
turistice si 
culturale ale 
orasului 
 

10.04 
2014 

In oras,la 
obiectivele vizate 
 
Sala de clasa 

Dezvoltarea spiritului 
civic si orasenesc 
Modelarea 
caracterului micilor 
scolari prin arta 

 Prieteni şi 
parteneri în 
salvarea 
NATUR-II 

să colaboreze 
cu colegii 
parteneri în 
proiecte de 
parteneriat, în 
activităţi de 
ecologizare 
*să cunoască 
informaţii 
geografice şi 
turistice   
despre zona în 
care 
locuiesc(Pădur
ea Hoia,Cheile 
Baciului) 

8-10 vizita 
Şcoala 
Gimnazială 
Baciu 
 
10-13 vizită la  
Pădurea Hoia, 
Cheile Baciului 
(activităţi de 
ecologizare) 

clasele 
aIII-a 
A,B,C 
 
clasa a II-a 
Şcoala 
Gimnazială 
Baciu 
grupa mare 
de la 
Grădiniţa 
,,Neghiniţă” 
100 elevi 

înv. Rus 
Liana,  
prof.Gabriela 
Bot, 
înv. 
Târnovean 
Ana 
 
prof.Iuliana 
Candrea 
 
 
ed.Georgeta 
Cochiş 

Şcoala 
Gimnazială 
Baciu 
Grădiniţa 
,,Neghiniţă
” 

10.04.2014  
Şcoala 
Gimnazială 
Baciu 
 
 
 

Pădurea 
Hoia,Cheile 

Baciului 

Modelarea 
caracterului elevilor 
participanţi 
 
 
CD-uri cu poze 

 Excursie – 
salina 
Turda 

Valorificarea 
cunoştinţelor 
însuşite în cadrul 
ariilor 
curriculare în 
plan practic - 
aplicativ 

 

8—16 – 
excursie Salina 
Turda 

Clasa  IV 
A, IV B 
 

inv. 
Moldovan 
Savina  
Oana; 
Cristina 
Nechifor  
 

Salina 
Turda 

10.04.2014 Salina Turda Modelarea 
caracterului la micii 
scolari 
 
 



 Excursie de 
socializare 

-exersarea 
deprinderilor 
elementare de 
comportament 
social 
-promovarea 
dialogului 
eficient între 
elevi și cadrele 
didactice să se 
familiarizeze 
cu obiectivele 
turistice din 
județ 

8-18 V.A./ 25 
V.B./ 18 

Barta 
Melinda 
Molnar 
Ildiko 
Aramă 
Eugenia 
Sturz Cristian 

*activiate 
realizata in 
cadrul 
parteneriat
ului 
multilateral 
ESRA 
Comenius 

Joi-10.04 Salina Turda, 
Cheile Turzii 

- Elevii participă la 
jocuri de 
socializare, 
îndrumați fiind de 
consilierul școlar 
- Elevii celor două 
clase paralele se 
împrietenesc și 
dezvoltă o relație de 
prietenie 
- Elevii se 
familiarizează cu 
diferite obiective 
turistice 

 Protejarea 
mediului 

-solutii de 
protejare a 
mediului, 
dezbatere pe 
tema “Planeta 
incotro? 
-folosirea 
energiei verzi, 
conservarea 
apei, 
imbunatatirea 
calitatii vietii 
prin reducere, 
refolosire, 
reciclare 

8-10 VI A 
VI B 

Szekely S 
 

 10.04.2014  costientizarea 
importantei 
reducerii 
consumului de 
energie 
intelegerea 
raportului dintre 
tehnologie si mediu 



 Vizionare 
de film la 
cinematogr
aful Florin 
Piersic 

--oferirea unei 
alternative de 
petrecere a 
timpului liber 

10-14 VI A Muresan R  10.04.2014 cinematograful 
Florin Piersic 

--socializarea 
elevilor  intre ei  

 Jocuri 
logice 

dezvoltarea 
gandirii 
logice si a 
unei gandiri 
lingvistice 
-dezvoltarea 
si 
imbogatirea 
vocabularulu
i 
-rezolvarea 
unor jocuri 
tip rebus si 
aritmogrif 
 

10-12 VI B Cioban L  10.04.2014 sala 16 -constientizarea 
nevoii de 
imbunatatire a 
competentelor 
lingvistice prin 
exercitii de 
lectura 
intelegerea 
sensurilor proprii 
si figurate ale 
cuvintelor in 
contexte diferite 
-dezvoltarea 
spiritului de 
echipa si a 
spiritului de 
competitie 
 

 VOLUNTA
RIAT 

Respectul 
fata de 
Persoanele 
cu 
dizabilitati 

9-13 
Deplasarea 
          Si 
          
Activitate 
     interactiva 
de 

7A = 22 Olariu M. MURESA
N 
ANISOAR
A 
 
Peter  M. 

Joi-10.04 Centrul de zi 
NAPOCA –  
PROTEUS 
Str.Dorobanti 
Nr. 17 - 19 

Sentiment de 
Acceptare si de 
colaborare cu 
aceste persoane 



     cunoastere 

 Domeniul	  
tehnic	  și	  
științific	  
ZIUA	  	  
ȘTIINȚEI	  
	  
Prezentare
a	  și	  
învățarea	  
tehnicilor	  
de	  
acordare	  a	  
primului	  
ajutor	  
	  
	  
-‐Ingineri	  
români	  
celebri	  și	  
imortanța	  
realizărilor	  	  
lor	  pentru	  
tehnica	  
româneasc
ă	  

-‐familiarizarea	  
și	  însușirea	  
metodelor	  și	  
tehnicilor	  de	  
acordare	  a	  
primului	  ajutor	  
în	  situații	  
dificile	  
(răniri,fracturi,	  
etc.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  cunoașterea	  
celor	  mai	  
importante	  
realizări	  ale	  
tehnicii	  
românești	  

	  
	  
8-‐10	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
10-‐12	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Clasa	  a	  VII-‐
a	  B	  
28	  de	  elevi	  

	  
	  
Maria	  Ilea	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Szekely	  
Ștefania	  

	   	  
	  
10	  aprilie	  
2014	  

	  
	  
Sala	  media	  
Sala	  de	  sport	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sala	  media	  

	  
	  
Elevii	  vor	  înțelege	  
importanța	  
cunoașterii	  
metodelor	  de	  
acordare	  a	  primului	  
ajutor,	  un	  lucru	  
care	  le	  va	  folosi	  
întreaga	  viață	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐cultivarea	  
curiozitatii	  elevilor	  	  
cu	  privire	  la	  
progresul	  stiintific	  si	  
tehnic	  



	  
	  

 Vizita	  	  in	  	  
culisele	  	  
tearului	  	  
national	  

Informarea	  	  
elevilor	  	  asupra	  	  
meseriei	  	  de	  	  
actor	  si	  	  aceea	  	  
ce	  	  se	  	  afla	  	  
dincolo	  	  de	  	  
scena	  

8-‐9	  ,	  adunarea	  	  
elevilor	  	  la	  	  
scoala	  	  	  9-‐13	  
vizionarea	  	  
culiselor	  

a-‐8-‐a	  	  A	  
	  
a-‐8-‐a	  	  B	  
	  
22	  elevi	  

Bucus	  	  Aneta	  
Dioszegi	  E	  

Conducere
a	  	  teatrului	  	  
national	  

	  
10	  aprilie	  
2014	  

Conducerea	  	  
teatrului	  	  
national	  

Elevii	  	  vor	  	  cunoaste	  	  
si	  	  ce	  	  este	  	  in	  	  
spatele	  	  scenei	  	  si	  	  
cata	  	  munca	  	  
necesita	  	  o	  	  piesa	  	  
de	  	  teatru.	  

 Atelier	  de	  
icoane	  

-‐cunoasterea	  
tehnicii	  de	  
pictare	  pe	  
sticla	  

8-‐13	   25	  elevi-‐cls	  
V-‐VIII	  

Hideg	  A	  
Simon	  
Horatiu	  

	   10.04.2014	   	   -‐expozitie	  de	  icoane	  
pe	  sticla	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Plan de activitati pt saptamana 
“SA	  STII	  MAI	  MULTE	  	  SA	  FII	  MAI	  BUN”	  

VINERI	  11	  	  aprilie	  2014	  
	  
Nr. 
crt. 
 
 

Domeniul/ 
Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

Planificarea 
activitatii pe 
ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabili Parteneri Data 
sustinerii 
activitatii 

Locul sustinerii 
activitatii 
 
 
 
 

Impactul educativ al 
activitatii derulate/ 
 Rezultatele 
educationale ale 
activitatii 

 ZIUA 
TIMPUL

UI 
LIBER 

ÎN 
NATURĂ 

 
 

- să înveţe noi 
modalităţi de 
petrecere a 
timpului liber 
în mod activ 
-cunoaşterea 
cartierului și a 
pădurilor 
mărginașe 
- dezvoltarea 
spiritului de 
gospodar al 
fiecărui elev 
- 
responsabiliza
rea fiecăruia 

8-12 
plimbare la 
pas prin 
cartier, 
curățarea 
pădurii și a 
zonelor din 
preajma 
pădurii 
 

Clasa 
pregatitoa-
re A 
 
28 elevi 

Panțel 
Corina 
 

Părinții  
elevilor 

Vineri, 
11.04 
 

Cartierul 
Dâmbul 
Rotund, 
Pădurea 
Lombu-lui 
 

Elevii îsi vor 
diversifica 
orizontul 
cunoaşterii, vor 
participa la 
ecologizarea 
pădurii împreună 
cu părinții 



pentru a 
păstra natura 
curată 

 “Pastele la 
romani” 

Cunoaterea 
semnificatiei 
sarbatorilor 
pascale; 
Cunoasterea 
unor obiceiuri 
si traditii  
specifice 
acestei 
sarbatori; 

8-9 
Vizita la 
biserica din 
cartier, 
9-12 
Atelier practic 
la Gradinita  
Neghinita: 
felicitari de 
Pasti,oua de 
Pasti 

Clasa 
Pregatitoar
e B,grupa 
mijlocie  
De la Grad. 
Neghini 
Ta” 

Flavia 
Gazdac, 
Ioana 
Teuca 

Gradinita  
Neghini 
ta 

11.04. 
2014 

 
Biserica din 
cartier; 

Gradinita 

Neghini 

ta 

Dezvoltarea 
capacitatii de 
exprimare artística; 
 
Formarea unor 
deprinderi de 
iteractionare cu 
ceilalti; 
 
Manifestarea unui 
comportment 
civilizat 

 ”Sa ne 
hranim 
inteligent” 

1. Ce 
alimente 
imi 
hranesc 
inteligenta
? 

2. Cosul 

- formarea şi 
cultivarea 
interesului 
pentru 
problematica 
sănătăţii 

- cunoaşterea 
organismului 
uman şi a 
funcţiilor 
vitale,  

9-10	  activitate 
de educatie 
pentru 
sanatate si stil 
de viata 
sanatos 

realizarea 
unor costume 
reprezentand 
fructe si 
legume 

I A- 22 
elevi 
I B- 13 
elevi 
I C- 22 
elevi 

Prof. Maris 
Loredana 
Prof.Ferencz 
Gabor 
Prof. 
Ciorogar 
Monica 
 

Activitate 
desfasurata 
in 
colaborare 
cu 
cabinetul 
medical 

Vineri 
11.04 

Activitatile vor fi 
realizate in sala 
de clasa, cabinet 

Recunoasterea 
regulilor de igiena 
corporala si 
alimentatie 
sanatoasa 
 
Interpretarea 
cantecului audiat si 
dramatizarea 
acestuia 
  
Vizionarea 
videoclipului 
obtinut 



cu bunatati 

3.Realizar
ea unui 
videoclip 
muzical 

 

- formarea 
deprinderilor 
de alimentaţie 
raţională  

-formarea 
deprinderilor 
de reciare, 
interpretare 
muzicala a 
textului primit 

10-11 elevii 
extrag un 
personaj din 
cosul cu 
bunatati pe 
care il recita  
realizarea 
videoclipului 
muzical 

 

 Ziua 
sportului 
 

Dezvoltarea 
deprinderilor 
motrice prin 
jocuri de 
miscare 

8-10-
inviorare,jocuri 
cu 
mingi,corzi,role
; concursuri 
10-12- 
vizionarea unui 
film de desene 
animate, 

Clasele II 
A,B,C 
67ELEVI 

Livia 
Sarmasan 
Diana Pojar 
Nicoleta-
Daniela Ianc 
Cristian Sturz 
Cotop 
Florin  
 

Curtea 
scolii, 
,sala de 
clasa . 

11.04 
2014 

Curtea scolii 
 
 
 
 
 
Sala cu tabla 
interactiva 

Spirit de competi 
tie 
-buna dispozitie 

 Avem 
invitaţi la 
masă! 

să cunoască 
modul de 
organizare a 
activităţii într-
un 
restaurant,regul
i de igienă ce 
trebuie 
respectate, 

8-12 vizită la 
restaurantul 
Casa de 
Luxe(aranjarea 
unei mese 
festive,realizare
a unor reţete 
simple) 
d-l Bot Marius  
 

clasele 
aIII-a 
A,B,C 
65 elevi 

înv. Rus 
Liana,  
prof.Gabriela 
Bot, 
înv. 
Târnovean 
Ana 
 

Casa de 
Luxe 

11.04 
2014 

Casa de Luxe Aranajarea unei 
mese festive 
CD-uri cu poze 



*să participe 
activ la 
aranjarea unei 
mese festive 

 Minte 
sanatoasă 
ȋn corp 
sănătos 

să participe cu 
încredere la 
activităţile 
sportive 
desfăşurate în 
echipă; 

 - să 
conştientizeze 
importanţa 
practicării 
sportului 
pentru 
sănătate. 

 

8-12 
Concursuri 
sportive şi 
jocuri 
sportive( 
ştafete 
combinate) 

clasele 
IVA 
 IV B 
 

inv. ,  
Prof Sturz 
Cristian 
 
Cotop 
Florin  
 

 11.04.2014 Salile de clasa  
 
 
 
Curtea scolii 

Participarea la 
competitiile 
sportive; 
- discuţii pe 
temele propuse;                                     
-fotografii 

 English is 
fun! – 
activitate 
educativa 

-dezvoltarea 
competentelor 
de comunicare 
in limba 
engleza intr-o 
metodo 
distractiva 
-incurajarea 

8-9 VA/25 
elevi 

Molnar 
Ildiko 

   -eleviiisi dezvolta 
competentele de 
comunicare in 
limba engleza 
 



elevilor pentru 
folosirea cat 
mai frecventa a 
limbii engleze, 
atat in cadrul 
scolii, cat si in 
afara ei 

 Activitate 
de 
ecologizare 
in Euro-
garden - 
volunatriat 

-popularizarea 
activitatilor de 
ecologizare 
-incurajarea 
elevilor pentru 
dezvoltarea 
deprinderilor 
de gradinarit 
-atragerea 
atentiei asupra 
problemelor de 
mediu 
-implicarea si 
responsabilizar
ea elevilor in 
amanajarea 
spatiilor verzi 
din curtea 
scolii 

9-11 VA/25 
elevi 

Molnar 
Ildiko 

 Vineri-
11.04 

Curtea scolii -elevii se vor simtii 
responsabili pentru 
spatiile amenajate 
de ei, astfel vor 
avea mai multa grija 
de ele 

 Karaoke – 
activitate 
muzicala 

-promovarea 
muzicii de 
calitate 
-socializare in 
randul elevilor 
din clasa, 
dezvoltarea 
spiritului de 

11-12 VA/25 Lese Maria  Vineri-
11.04 

Sala de lectura -elevii se vor distra 
intr.-un mediu 
organizat, in mod 
disciplinat 



echipa 
 

 Vizită la 
muzeele 
clujene 

1. Să 
conștientizeze 
importanța artei 
în viața noastră 
2. Să aibă 
contact cu opere 
de artă 
3. Să li se 
dezvolte 
abilitatea de a 
aprecia frumosul 
estetic. 

10-13 V.B./ 18 Ungar Judit  Vineri 
11.04. 

Muzee - Elevii, îndrumați 
fiind de prof. de desen 
vizitează câteva dintre 
muzeele clujene 
- Elevii își dezvoltă 
capacitatea de a 
aprecia frumosul 
estetic. 

 Vizita la 
Baza 
Aeriana 
Campia 
Turzii 

-observarea 
bazei aeriene  
-să manifeste 
interes şi 
dorinţă de a 
participa la 
acţiuni de 
tehnica 
militara 
- Observarea 
și 
descoperirea 
de noi 
informații 
legate de 

9-14 VI A 
VI B 

Muresan R 
Cioban L 

Baza 
Aeriana 
Campia 
Turzii 

Vineri 
11.04. 

Baza Aeriana 
Campia Turzii 

Acumularea de 
noi cunostinte 
legate de meseria 
de pilot 
Formarea de 
priceperi si 
deprinderi 
comportamentale 
Dezvoltarea 
sentimentelor de 
respect, 
considerație, 
admirație 

 



meseria de 
pilot 
 

 ZIUA 
MUZICII 

 9-11  KARAO  
             CHE 
          

7A = 
22elevi 

LESE 
    MARIA 

Olariu M. Vineri-
11.04 

Sala festiva  

 Domeniul	  
ecologie	  și	  
protacția	  
mediului	  
	  
ZIUA	  	  
Mediului	  	  
	  
-‐	  drumeție	  
spre	  zona	  
de	  pădure	  
a	  
cartierului	  
	  
-‐	  
ecologizare
a	  zonei	  
	  	  
-‐	  activități	  

	  
	  
-‐dezvoltarea	  
spiritului	  de	  
voluntar	  și	  de	  
gospodar	  al	  
fiecărui	  elev	  
-‐	  
responsabilizar
ea	  fiecăruia	  
pentru	  a	  păstra	  
natura	  curată	  

	  
	  
8-‐14	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Clasa	  a	  VII-‐
a	  B	  
28	  de	  elevi	  

	  
Crenguţa	  
Timoc,	  
Lavinia	  Stoia	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
11	  aprilie	  
2014	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Elevii	  vor	  învăța	  să	  
iubească	  și	  să	  
păstreze	  natura	  
curată.	  
Vor	  realiza	  diverse	  
activități	  
gospodărești	  în	  aer	  
liber	  



practice	  și	  
gospodăreș
ti	  

 Concurs	  	  de	  	  
matematic
a	  	  
distractiva	  
Fascinatia	  	  
numerelor	  

Dezvoltarea	  	  
gustului	  	  
pentru	  	  
matematica	  

8-‐10	  	  -‐2echipe,	  	  
10-‐12	  ,	  2	  	  
echipe,	  	  12-‐14	  
discutarea	  
rezultatelor.	  

a-‐8-‐a	  	  A,B	  
22+24	  	  
elevi	  

Dioszeky	  
Erszebet	  	  
Burcus	  	  
Aneta	  
Axente	  Dorin	  
Simon	  
Horatiu	  

	   11.04.2014	   Sala	  de	  	  clasa	   Eliminarea	  	  fricii	  	  de	  	  
matematica.aplicab
ilitatea	  	  matematicii	  	  
in	  	  viata	  de	  zi	  	  cu	  zi.	  

	  

	  


